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VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น
เมืองนาโกย่า

 

กิฟ ุ  หมู่บา้นชิราคาว่าโก
มรดกโลก ฮิรุกาโน โคเกน สกี รีสอรท์
ทา่มกลางหิมะขาวโพลน

ทาคายาม่า   เยี� ยมชม ทาคายาม่าจินยะ
เมืองเกา่ ซนัมาชิซจิู

มิเอะ ชมเทศกาลประดบัไฟที� มีชื� อเสียงติดอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี� ปุ่นที�  
นะโนะซาโตะ  

เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเกา่แกก่วา่
ใน 7 สิ� งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่

โอซากา้ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ, งที�
และชอ้ปปิ, งปิดทา้ยที�

  
 

กาํหนดการเดินทาง 
15-19 / 29 มกราคม –
12-16 / 26 กมุภาพนัธ ์
04-08 / 11-15 มีนาคม

5D3N BY TG ON JAN-MAR 2020 

KANSAI CHUBU SKI

5D 3N BY TG 

ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น นําท่าน
เมืองนาโกย่า  กิฟุ  ทาคายาม่า  เกียวโต  โอซากา้

หมู่บา้นชิราคาว่าโก หมูบ่า้นเกา่แกซึ่� งไดร้บัเลือกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น
ฮิรุกาโน โคเกน สกี รีสอรท์ อิสระใหท้า่นเพลิดเพลินกบักิจกรรมสเลท

ทา่มกลางหิมะขาวโพลน 
ทาคายาม่าจินยะ หรืออดีตจวนผูว้า่แหง่เมืองทาคายามา่

ซนัมาชิซจิู 
ชมเทศกาลประดบัไฟที� มีชื� อเสียงติดอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี� ปุ่นที�  

 
มรดกโลกอนัเกา่แกก่วา่ 1,500 ปี ที� ติดรอบสุดทา้ยของการประกวด

สิ� งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม ่และเชิญดื� มสายนํ,าศกัดิ7 สิทธิ7  3 
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ, งที� ชินไซบาชิ, อิสระทอ่งเที� ยวในเมืองโอซากา้ 
และชอ้ปปิ, งปิดทา้ยที�  หา้งอิออน ซื, อของฝากกอ่นกลบัเมืองไทย 

– 2 กมุภาพนัธ ์2563 
กมุภาพนัธ ์– 1 มีนาคม 2563 

มีนาคม 2563 

SKI 

นําท่านสู่ 
โอซากา้ 

ซึ� งไดร้บัเลือกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น 
อิสระใหท้า่นเพลิดเพลินกบักิจกรรมสเลท

จวนผูว้า่แหง่เมืองทาคายามา่ และเดินชมเขต

ชมเทศกาลประดบัไฟที� มีชื� อเสียงติดอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี� ปุ่นที�  สวนนาบา

ที� ติดรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 
3 สาย,  

อิสระทอ่งเที� ยวในเมืองโอซากา้ 1 วนัเต็ม 
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วนัแรก               สนามบินสุวรรณภูมิ  
 

21.00 น.   พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชัAน 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทย  
เพื�อทําการเช็คอินและเตรียมตวัเดินทาง  

 

วนัที�สอง              สนามบินจูบุ เซ็นแทร ์-กิฟ-ุ ฮิรุกาโน โคเกน สกี รีสอรท์                          
                         หมู่บา้นชิราคาว่า – ทากายาม่า 

00.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินจูบุ เซ็นแทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญี�ปุ่น  
โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 644 

07.30 น.   เดินทางถึงสนามบินจูบุ เซ็นแทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่าน
ขัAนตอนการตรวจคนเขา้เมืองและขัAนตอนศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
นําทา่นออกเดินทางสู ่จงัหวดักิฟุ ซึ� งต ั,งอยูบ่ริเวณศูนยก์ลางของญี� ปุ่นนั,นแบง่ออกเป็น
เขตฮิดะทางตอนเหนือและเขตมิโนะทางตอนใต ้เขตฮิดะเต็มไปดว้ยภูเขาสูงกวา่ 3,000 ม. 
เป็นพื, นที� ที� มีหิมะทบัถมสูงในชว่งฤดูหนาว สว่นมิโนะนั,นเป็นแถบที� ราบ มีแมนํ่,าใสสะอาด
ไหลผ่าน ดว้ยความแตกต่างในลกัษณะภูมิประเทศของเมืองต่างๆ ทําใหกิ้ฟุมีความ
หลากหลายดา้นทัศนียภาพและวัฒนธรรม จากนั,นนําท่านเดินจากนั,นนําท่านสู ่  
 ฮิรุกาโน โคเกน สกี รีสอรท์     อิสระใหท้า่นเพลิดเพลินกบักิจกรรมสเลททา่มกลาง
หิมะขาวโพลน หากทา่นตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมอื� นๆ ของทางสกีรีสอร์ท อาทิ สกี, สโนว ์
ราฟติ, ง ฯลฯ ทา่นตอ้งชาํระคา่กิจกรรมตา่งๆ เอง ไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร์ (รายการอาจมี
การเปลี�ยนแปลงสถานที�เล่นกระดานเลื�อนหิมะ ไดต้ามความเหมาะสม) 
**ราคาทวัร์รวมกิจกรรมสเลทเทา่นั,น หากทา่นตอ้งการเขา้ร่วม กิจกรรมอื� นๆ แทนการ
เลน่สเลท ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ7 ในการคืนเงินคา่สเลท** 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําทา่นสู ่หมู่บา้นชิราคาว่าโก หนึ� งในหมูบ่า้นเกา่แกข่องประเทศญี� ปุ่น ที� ไดร้ับเลือกจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมื� อปีค.ศ.1995 ที� ยงัคงความสวยงามจวบจนทุกวนันี,  
ทา่นจะไดพ้บกบัหมูบ่า้นโบราณสไตลก์สัโซ ่ซึ� งหาชมไดย้ากในปัจจุบนั คาํวา่กสัโซแ่ปลวา่
พนมมือ ซึ� งเป็นสไตลก์ารกอ่สร้างแบบดั,งเดิมของญี� ปุ่นโดยที� โครงสร้างของบา้นและ
หลงัคาที�สรา้งขึ,นจะคลา้ยกบัการพนมมือของพระพุทธเจา้ โครงสรา้งของบา้นถูกสรา้งขึ,น
โดยที� ไมไ่ดใ้ชต้ะปูแมแ้ตต่วัเดียว แตย่งัคงความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะที� ตกหนัก
ในชว่งฤดูหนาวได ้ ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวญี� ปุ่นที� ควรคา่แกก่ารอนุรักษ์ไวอ้ยา่งยิ� ง ให ้
ทา่นไดเ้พลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของหมูบ่า้นที� รายลอ้มไปดว้ยหุบเขาสูงและ
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สมัผสับรรยากาศดั,งเดิมอนัเงียบสงบที� จะทาํใหท้า่นประทบัใจมิรูลื้ม ไดเ้วลาอนัสมควร นํา
ทา่นออกเดินทางสูเ่มืองทากายาม่า 

คํ �า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที�สาม            ทาคายาม่า - ตลาดเชา้ทาคายาม่า - ผ่านชมทาคายาม่าจินยะ  
                       ซนัมาชิชูจิ – นาโกย่า-มิเอะ -สวนดอกไมน้าบานะโนะซาโตะ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นชม ตลาดเชา้เมืองทาคายาม่า ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซื, อเลือกชม ผกั
สดผลไมห้ลากหลายชนิด อาหารพื, นเมืองที� นํามาปรุงสดๆ สะอาด และยงัมีเสื, อผา้ 
กระเป๋า ของแกะสลกั ของเลน่ ของที� ระลึก ของพื, นเมืองตา่งๆ มากมาย จากนั,นนําทา่น
เดินทางสู่ มตัสึโมโต ้นําทา่นผา่นชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ จวนผูว้า่แห่งเมืองทาคา
ยามา่ เป็นทั,งที� ทาํงานและที� อยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี 
ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาวา่ ในสมยัเอโดะ หรือกวา่ 300 ปี จากนั,น
เดินชมเขตเมืองเกา่ ซนัมาชิซูจิ ซึ� งเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารักๆ ที� ยงัคง
อนุรักษ์รูปแบบของบา้นในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลือกซื, อของที� ระลึก
พื, นเมืองและเก็บเกี� ยวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู ่นาโกย่า 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําทา่นเดินทางสู ่สวนดอกไมน้าบานะโนะซาโตะ เป็นสวนดอกไมที้� ไดร้ับความนิยม

จากชาวญี� ปุ่นเป็นอยา่งมาก เพราะมีการจดัแสดงพนัธุด์อกไมห้ลากหลายทั,งในและ

ตา่งประเทศ ซึ� งในแตล่ะฤดูก็จะมีการจดัพนัธุด์อกไมเ้ปลี� ยนแปลงกนัออกไป โดยในชว่ง

เดือนตุลาคม จะมีเทศกาลประดบัไฟที�สวนดอกไมใ้นชว่งหวัคํ�า ซึ� งการจดัแสดงเทศกาล

ประดบัไฟ หรือ illumination นั,น เป็นที� นิยมของชาวญี� ปุ่นและชาวตา่งชาติเป็นอยา่งมาก 

โดยในแตล่ะปีจะมีธีมที� แตกตา่งกนัไป ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูเ่มืองนาโกย่า 

คํ �า อิสระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

นําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที�สี�              นาโกย่า - ไร่สตรอเบอรรี์� - เกียวโต - สถานีเกียวโต - วดัคิโยมิสึ - โอซากา้     
                     ชอ้ปปิA งชินไซบาชิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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08.00 น. นําทา่นออกเดินทางสู ่สวนสตรอเบอรรี์� เพื� อใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณก์ารเก็บ    สต
รอเบอร์รี� สดๆ ทาน ซึ� งการปลูกผกัและผลไมใ้นประเทศญี� ปุ่นนั,น จะเนน้ในเรื� องของความ
สะอาดและปลอดสารเคมี ทา่นสามารถเด็ดทานไดใ้นทนัทีโดยไมต่อ้งกลวัสารเคมีปนเปื, อน
จากนั,นนําทา่นเดินทางยอ้นรอยประวติัศาสตร์สู ่กรุงเกียวโต เมืองหลวงเกา่ของญี� ปุ่นใน
ชว่งเวลากวา่พนัปี ในชว่งปี ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึ� งไดชื้� อวา่เป็นนครแหง่ความงาม
ทางดา้นศิลปะและวฒันธรรมอนัเกา่แกข่องชาวอาทิตยอ์ุทยั นําทา่นสู ่วดัคิโยมิสึ หรือวดั
นํ,าใส ที� ติดรอบสุดทา้ยของการประกวดสิ� งมหศัจรรยข์องโลก เป็นวดัที� ใหญแ่ละเกา่แก่
ต ั,งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา่ และมีทอ่นซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอน ตั,งจาก
พื, นดินขึ, นมารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ ่ซึ� งไมใ่ชต้ะปูสกัตวั โดยใชวิ้ธีการเขา้ลิ� ม 
เหมือนเรือนไทย วดันี, มีอายุเกา่แกก่วา่ 1,200 ปีมาแลว้ ซึ� งมากกวา่กรุงเกียวโต เป็นที�
ประดิษฐานของเทพเอปิสึเทพเจา้แหง่ความรํ� ารวยมั�งค ั�ง, นมสัการพระโพธิสตัวอ์วโลกิเต
ศวร, จากระเบียงแห่งนี, สามารถถา่ยภาพ ณ จุดที� สวยที� สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิว
ทิวทศัน์ของตัวเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ และเชิญดื� มนํ,า
ศกัดิ7 สิทธิ7 สามสาย อนัเกิดขึ,นจากธรรมชาติที� ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื� อวา่ สายแรก มั�ง
ค ั�งรํ� ารวย สายสอง ประสบความสาํเร็จ, สายสาม สุขภาพแข็งแรง  จากนั,นเดินตามทาง
เพื� อ สมัผสักบัรา้นคา้ญี� ปุ่นตกแตง่ตามสมยัเอโดะ และเลือกซื, อสินคา้พื, นเมืองที� ระลึก
เกี� ยวกบัญี� ปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ที� ขึ,นชื� อที� สุดของญี� ปุ่น เป็นตน้กาํเนิด และกระจาย
ขายไปยงัภูมิภาคตา่งๆ ของญี� ปุ่น ท ั,งดว้ยตวัแป้งที� เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ กบัไสถ้ ั�วแดงขนาน
แท ้หรือประยุกตเ์ป็นไสส้ตอบรอรี�   ช็อกโกแลต ฯลฯ กิมจิญี� ปุ่นหลากสีสัน ที� มาจาก
ธรรมชาติ สาํหรับคนที� ชอบทานกบัขา้วตม้ อาทิ แตงกวาดอง หวัไชเทา้ มะเขือยาว ฯลฯ, 
ชาเกียวโต ที� ขึ,นชื� อไมแ่พจ้งัหวดัชิชูโอกะ ที� ชว่ยลดคอเลสเตอรอส ชว่ยใหผิ้วพรรณเปลง่
ปลั�ง ตุ๊กตาเกียวโต สญัลกัษณ์ที� โดง่ดงัที� สุดในญี� ปุ่น คือ เกอิชา สตรีที� บริการความรื� นเริง
ของชาวอาทิตยอ์ุทยัมาแตช่า้นานจนถึงปัจจุบนัในรูปแบบของตุ๊กตาเกียวโต ซึ� งแตง่กาย
ดว้ยชุดกิโมโนประจาํชาติอยา่งเต็มรูปแบบซึ� งควรคา่แกเ่ป็นของฝาก ของที� ระลึกในราคา
ย่อมเยาว์ สูงประมาณ 1 ฟุต (ประมาณ 1,000 เยน), พ ัดญี� ปุ่น ซึ� งเป็นศิลปะที�
ละเอียดออ่น ประณีตในการประดิษฐ ์จาก HANDMADE ซึ� งมีหลากสีหลายสไตลท์ ั,ง
รา้น อนัสวยงาม ตระการตา, ผา้และกระดาษญี� ปุ่น ที� นิยมนํามาหอ่ของขวญัในโอกาส
พิเศษตา่งๆ อนัเป็นศิลปะพิเศษ ซึ� งมีเฉพาะในญี� ปุ่นเทา่นั,น ที� ประณีตและบรรจงเป็นพิเศษ, 
เครื� องเซรามิคญี� ปุ่น กานํ,าชา ถว้ย ชาม ตา่งๆ และของที� ระลึก อีกมากมายนานาชนิด 

เที�ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ สถานีเกียวโต 
บ่าย  จากนั,นนําทา่นเดินทางสู่ เมืองโอซากา้ เขตเศรษฐกิจอนัดบัสองรองมาจากเมือง

โตเกียว ไดร้ับสมญานามวา่ "เมืองแหง่สายธาร" เนื� องจากเป็นเมืองทา่ขนสง่สินคา้และ
วตัถุดิบที� สาํคญัตั,งแตค่รั,งอดีต ซึ� งบรรดาพอ่คา้จากทั�วสารทิศทั,งในญี� ปุ่นเองรวมไปถึงจีน
และเกาหลีตา่งหลั�งไหลมาที� นี�  จนทาํใหโ้อซากา้เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และอุตสาหกรรม
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ที� สาํคญัของประเทศจนถึงปัจจุบนั อีกท ั,งยงัเป็นแหลง่รวมศิลปะการแสดงดั,งเดิมของญี� ปุ่น 
มีความเป็นเอกลกัษณ์ตรงที� สามารถผสานมรดกทางประวติัศาสตร์อนัเกา่แกเ่ขา้กบั
เทคโนโลยีสมยัใหม ่ นําทา่นเดินทางสู ่ย่านชินไซบาชิ แหลง่ชอ้ปปิ, งชื� อดงัของนครโอ
ซากา้ ท ั,งรา้นคา้เกา่แกแ่ละทนัสมยัปะปนกนั ท ั,งสินคา้แฟชั�นลา่สุด ขนมเคก้แสนอร่อย 
เสื, อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ไปจนถึงกลอ้งดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมสรุ่์นใหมล่า่สุด และ
ตื� นตากบัลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ที� ดูจะสนุกสนานและมีสีสนัมากกวา่ทางฝั�ง
โตเกียว รวมทั,งรา้นอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที� ระลึกกบัจุดเดน่ของแตล่ะ
ร้านคา้ เช่น ปูยกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปูยกัษ์ และสัญลกัษณ์เด่นของย่านนี, คือ รูป
เครื� องหมายการคา้ของกูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมชื� อดงัจากญี� ปุ่นนั�นเอง หรือ จะเดินเลน่ยา่น
เกา่แกอ่ยา่งถนนโดทมบุริ ซึ� งทา่นสามารถลิ,มลองขนมและอาหารขึ,นชื� อของนครโอซากา้ 
ท ั,งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นตน้ นอกจากนี, ยงัมีหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆ  และมีชื� อเสียง
อยา่งหา้งไดมารู หรือจะเป็นทาคาชิมายา่ ที� มีสินคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลือกซื, ออีกดว้ย 

คํ �า  อิสระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
นําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที�หา้             โอซากา้ -ปราสาทโอซากา้ (ชมภายนอก) - อิออน มอลล-์สนามบินคนัไซ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เดินทางกลบัเขา้ เมืองโอซากา้ เพื� อนําทา่นสู ่ปราสาทโอซากา้(ชมภายนอก) หนึ� ง

ในแลนดม์าร์คสําคญัของเมืองโอซากา้ สรา้งขึ,นในสมยัฮิเดโยชิ โตโยโตมิ ปลาย
ศตวรรษที�  ในปีค.ศ.1665  ไดถ้ ูกฟ ้า ฝ่าเสียหายยอ่ยยบั  จนกระทั �ง ในปี  1931 

นายกเทศมนตรีเมืองโอซากา้ นาย SEKI ไดข้อรับเงินบริจาคจากชาวเมืองมาบูรณะ
ปราสาทใหม  ่ปราสาทโอซากา้ปัจจุบนัสูง 55 เมตร มี 5 สว่น 8 ชั,น เครื� องประดบั
หลงัคาและภาพเสือบนกาํแพงตวัปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสีอร่ามสวยงาม 

( ได ร้ ับการ ขึ,นทะ เบ ียน เ ป็นมรดกสําคญัของประ เทศ )  บนหอคอยชั ,น  8  ของ 

TENSHUKAKU ทา่นสามารถมองเห็นทิวทศัน์โดยรวมของเมืองโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

นอกจากตวั TENSHUKAKU อนังดงามแลว้ ภายในตวัปราสาท ยงัมีนิทรรศการแสดง
หลกัฐาน ภาพเขียน เครื� องแตง่กายโบราณ ฯลฯที� เกี� ยวขอ้งกบัประสาทและตระกูล 

TOYOTOMI อยู ่สว่นบริเวณรอบๆปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญที่� มีดอกไม ้
ใบไมง้ามสะพรั�งในทุกๆฤดู เป็นที� พกัผอ่นหยอ่นใจของชาวเมืองดว้ย จากนั,นเดินทางสู ่
อิออน มอลล  ์หา้งสรรพสินคา้ที� มีสินคา้หลากหลายรูปแบบใหท้า่นไดเ้ลือกซื, อ อาทิ
เชน่ ของใชใ้นบา้น เครื� องแตง่ตวั ของเลน่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และรา้นอาหารกอ่น
เดินทางกลบั 

เที�ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบินคนัไซ เมืองโอซากา้ เพื� อทาํการเช็คอิน 
17.25 น. ออกเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินไทย เที� ยวบินที�  TG673 
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

 

กาํหนดการเดินทาง 
15-19 / 29 มกราคม – 2 กมุภาพนัธ ์2563 
12-16 / 26 กมุภาพนัธ ์– 1 มีนาคม 2563 

 
กาํหนดการเดินทาง 04-08 / 11-15 มีนาคม 2563 

 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั Jวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั Jวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 39,900.-  บาท 22,900.-  บาท  

เด็ก (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 35,900.-  บาท 20,900.-  บาท 

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 29,900.-  บาท 15,900-  บาท 

สําหรบัท่านที�ตอ้งการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,900.-  บาท 7,900.-  บาท 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั Jวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั Jวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 41,900.-  บาท 22,900.-  บาท  

เด็ก (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 37,900.-  บาท 20,900.-  บาท 

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 31,900.-  บาท 15,900-  บาท 

สําหรบัท่านที�ตอ้งการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,900.-  บาท 7,900.-  บาท 
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**ราคานีA รวมรายการทวัร ์ ค่าตั Jวเครื�องบิน** 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัAงจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจํานวน 25 ท่านขึAนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิOในการเลื�อนการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง เป็นวิจารณญาณของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองในแต่ละประเทศ 
หากไม่ไดร้บัการอนุญาติใหเ้ขา้หรือ ออกนอกประเทศนัAนๆ  ทางบริษทัสงวนสิทธิOไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่า
กรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการนีA รวม 

1. คา่ตัhวโดยสารเครื� องบินไป-กลบั ชั,นประหยดั 
2. คา่ที� พกัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที� ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามที� ระบุไวใ้นรายการ 
4. คา่ใชจ้า่ยของมคัคุเทศกที์� คอยอาํนวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000.- บาท  

** เด็กอายุตํ �ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีขึAนไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอุบติัเหตุเพียงครึ�ง
เดียว ** 

6. คา่ภาษีนํ,ามนั ที� สายการบินเรียกเก็บ ณ วนัที�  15 พฤศจิกายน 2562 และทา่นตอ้งชาํระเพิ� มเติม ในกรณีที�
ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ� ม  

 
อตัราค่าบริการนีA ไม่รวม 

1. คา่ทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเลม่สีเหลืองของคนจีนและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออกสาํหรับทา่น 
ที� ถือตา่งดา้ว 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร - เครื� องดื� ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่นํ,าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที� เกินกวา่สายการบินกาํหนด 30 กิโลกรัม 

4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 
เงื�อนไขการชําระเงิน : กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท และชําระส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง 30 
วนั 
การยกเลิก:  กรุณาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนัทาํการ มิฉะนั,นทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ7 ในการคืนเงินมดัจาํทั,งหมด 
 
หมายเหตุ :  1.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ7 ในการเปลี� ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั,งนี, ขึ,นอยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัท ฯ จะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัที� สุด ทางบริษทั ฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ / หา้ม
เขา้ประเทศญี� ปุ่น / การนําสิ� งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤติสอ่
ไปในทางเสื� อมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติตา่งๆ และการยกเลิกเที� ยวบิน  ซึ� งทางบริษทัฯ ไมอ่าจคืนเงินให ้
ทา่นได ้ไมว่า่จาํนวนทั,งหมด หรือ บางสว่น  นอกจากนี,   ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ7 ในการเปลี� ยนแปลง
ราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั,งนี, ขึ,นอยูก่บัอตัราแลกเปลี� ยนของเงินสกุลเยน 
2.ในกรณีที� เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติตา่งๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือคา่ทวัร ์ไดก็้ตอ่เมื� อ
ทางสายการบิน และ โรงแรมที� พกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินสว่นนั,นใหแ้ลว้เทา่นั,น 
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บริษทัขอสงวนสิทธิOในการเปลี�ยนแปลงรายการ ทัAงนีA ขึAนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย

การบิน ราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัAงนีA ขึAนอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 


